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SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
  

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DA ÁREA SOCIAL E DE GOVERNANÇA E 

GESTÃO PÚBLICA 
  

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-SECEXADMINISTRAÇÃO 2, DE 27 DE JANEIRO DE 2021 (*) 

Dispõe acerca da estrutura e das competências da 
Secretaria de Controle Externo da Administração do 
Estado (SecexAdministração). 

A SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, no 
uso de suas atribuições e considerando o disposto nos arts. 39, 40 e 91, inc. II, da Resolução-TCU 324, de 
30 de dezembro de 2020, resolve: 

Art. 1º A estrutura e as competências da Secretaria de Controle Externo da Administração do 
Estado (SecexAdministração) e de suas subunidades, em conformidade com as disposições da Resolução-
TCU 324/2020, são as estabelecidas nesta portaria. 

CAPÍTULO I 
DAS COMPETÊNCIAS DA SECEXADMINISTRAÇÃO 

Art. 2º À SecexAdministração, no cumprimento de sua finalidade de assessorar os relatores nas 
matérias inerentes ao controle externo, oferecer subsídios técnicos para o julgamento de contas e demais 
processos vinculados às unidades jurisdicionadas de sua clientela, bem como realizar fiscalizações dentro 
de sua área específica de atuação, compete: 

I - elaborar e desenvolver estratégias de controle referentes à atuação dos órgãos e entidades da 
clientela da secretaria ou vinculados à sua área de atuação; 

II - examinar, sanear e instruir processos de controle externo e outros relativos a órgãos ou 
entidades da clientela da secretaria ou vinculados à sua área de atuação; 

III - fiscalizar a descentralização de recursos públicos federais; 

IV - fiscalizar as unidades da sua clientela e jurisdicionadas ao TCU, quando determinado por 
autoridade competente, mediante acompanhamento, levantamento, inspeção e auditorias; 

V - representar ao relator quando tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade que 
possa ocasionar dano ou prejuízo à administração pública; 

VI - orientar os órgãos de sua clientela acerca de procedimentos processuais, especialmente 
quanto aos prazos de citação e audiência; 

VII - promover intercâmbio de informações e contribuir para o aprimoramento da atuação 
conjunta do TCU com outros órgãos e entidades relacionados ao controle da gestão pública; 

VIII - implementar a estratégia de relacionamento institucional, conforme diretrizes da 
Secretaria-Geral da Presidência (Segepres) e da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex); 

IX - planejar, coordenar e controlar as fiscalizações relativas à sua área de especialização, 
inclusive orientando e supervisionando as demais equipes envolvidas; 

X - instruir processos e realizar fiscalizações planejadas ou solicitadas extraordinariamente; 
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XI - exercer atividades administrativas necessárias ao funcionamento da unidade; e 

XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DA SECRETARIA 

Art. 3º A SecexAdministração tem a seguinte estrutura: 

I - Diretoria de fiscalização do Poder Legislativo e das Funções Essenciais à Justiça (Dilej); 

II - Diretoria de fiscalização das Ações Estratégicas do Poder Executivo e Controle Interno 
(Diape); 

III - Diretoria de fiscalização do Poder Judiciário (Dijus); 

IV - Diretoria de fiscalização dos Conselhos Profissionais (Diconp); 

V - Assessoria; 

Parágrafo único. A secretaria conta com as funções de confiança constantes no Anexo VI da 
Resolução-TCU 324/2020. 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS DAS DIRETORIAS 

Art. 5º Compete às diretorias, no âmbito de sua respectiva clientela: 

I - instruir processos, realizar fiscalizações e processar documentos; 

II - acompanhar a gestão dos órgãos e entidades para fins de atuação do tribunal, planejamento 
e proposição de ações de controle externo; 

III - promover ações para conhecimento das funções exercidas pelos órgãos e entidades, com 
vistas ao planejamento e a efetividade das ações de controle externo; 

IV - acompanhar a divulgação e a publicação das prestações de contas das unidades prestadoras 
de contas, consoante as respectivas instruções e decisões normativas anuais do TCU; 

V - organizar e manter bases de informações acerca de seus processos, fiscalizações e 
atividades, incluindo a alimentação e a atualização dos sistemas corporativos correlatos; 

VI - atualizar os registros nos sistemas de Monitoramento de Deliberações (SisMonitoramento) 
e de Gestão de Acordo de Metas e Atividades (Gama); 

VII - supervisionar a atualização dos sistemas de registro eletrônico de Benefícios do Controle 
Externo, quanto às deliberações proferidas pelo tribunal no âmbito dos processos de sua atuação; 

VIII - decidir sobre pedidos de juntada de documentos, de vista e cópia de autos, e de ingresso 
de interessado nos processos, quando a autorização depender de análise da secretaria; 

IX - manter o controle dos processos sobrestados; 

X - propor o apostilamento de acórdãos que tenham sido proferidos com erro material; 

XI - estabelecer metas, gerenciar a produtividade e o desempenho dos servidores da diretoria; 

XII - identificar as necessidades de qualificação ou aperfeiçoamento profissional do corpo 
técnico e propor ações de desenvolvimento e de capacitação para os servidores da diretoria; 

XIII - acompanhar e efetuar registros relativos à frequência, ao afastamento e à situação 
funcional dos servidores, terceirizados e estagiários lotados na diretoria; 

XIV - adotar procedimentos necessários à manutenção das instalações da diretoria; e 

XV - desempenhar outras atividades que lhes forem atribuídas pela secretária. 
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§ 1º Sempre que se fizer necessário, objetivando a consecução das finalidades institucionais da 
secretaria, poderão ser realizadas ações de controle conjuntas entre as diretorias técnicas, nas quais a 
supervisão será definida pela secretária. 

§ 2º A resolução de conflitos de competência das diretorias cabe à secretária. 

Art. 6º A clientela da SecexAdministração é organizada entre as diretorias técnicas para 
execução de ações de controle, conforme a distribuição a seguir: 

I - Dilej: Câmara dos Deputados (CD), Senado Federal (SF), Tribunal de Contas da União 
(TCU), Defensoria Pública da União (DPU), Advocacia-Geral da União (AGU), Ministério Público da 
União (MPU), Escola Superior do Ministério Público (ESMPU), Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP); 

II - Diape: Presidência da República (PR), Vice-Presidência da República (VPR), Casa Civil 
da Presidência da República (CC/PR), Gabinete Pessoal do Presidente da República (GP/PR), Secretaria -
Geral da Presidência da República (SG/PR), Secretaria de Governo da Presidência da República 
(Segov/PR), Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações (Secom/MC), 
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado (SEDDM/ME), Secretaria de 
Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU/ME), Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG/ME), Secretaria de Gestão (Seges/ME), Secretaria 
de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGDP/ME), Fundação Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap), Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Controladoria-Geral da União (CGU), 
Empresa Brasil de Comunicação S/A (EBC), Imprensa Nacional (IN);  

III - Dijus: Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Superior 
Tribunal Militar (STM), Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribuna l 
de Justiça do DF e Territórios (TJDFT), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho da Justiça Federal 
(CJF), Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), tribunais regionais federais (TREs, TRTs e 
TRFs); 

IV - Diconp: Conselhos de fiscalização do exercício profissional. 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA 

Art. 4º Compete à Assessoria: 

I - elaborar despachos, pronunciamentos, portarias, pareceres, relatórios, normativos, 
expedientes e comunicações a cargo da secretária; 

II - executar, coordenar e apoiar atividades de análise de dados e de produção de conhecimento 
de inteligência para alavancar as ações de controle externo da secretaria; 

III - auxiliar na instrução e revisão de processos e na supervisão das atividades da secretaria; 

IV - coordenar e acompanhar a execução do planejamento da Secretaria, informar à secretária 
e diretores a execução dos planos e o nível de alcance dos indicadores e metas estabelecidos; 

V - gerenciar as demandas encaminhadas pela Secretaria de Ouvidoria e Segurança da 
Informação (Sesouv), Assessoria Parlamentar (Aspar), Secretaria de Comunicação (Secom) e demais 
unidades do tribunal, bem como por outros órgãos da clientela da secretaria ou da administração pública; 

VI - instruir os processos de solicitação de informações e os pedidos de acesso à informação 
amparados na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 

VII - acompanhar a celebração dos acordos de cooperação técnica que envolvam a secretaria; 

VIII - coordenar a organização da informação e a gestão documental da secretaria; 

IX - administrar a caixa postal eletrônica institucional da secretaria; 

X - elaborar relatórios gerenciais de processos, ações ou atividades da secretaria; 
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XI - gerir a tramitação de documentos, processos e publicações de interesse da unidade; 

XII - gerir o sistema e-Contas, decidir sobre prorrogações de prazos nos termos regulamenta res 
e autuar os processos anuais de prestação de contas; 

XIII - gerir informações sobre estágio estudantil e licenças capacitação no âmbito da secretaria; 

XIV - adotar providências junto ao ISC para as capacitações do corpo técnico da secretaria; 

XV - adotar procedimentos necessários à requisição de bens, serviços, diárias e passagens; 

XVI - adotar procedimentos necessários à manutenção das instalações da secretaria; 

XVII - prestar apoio administrativo e operacional às subunidades da secretaria. 

§ 1º A coordenação, o acompanhamento e a supervisão dos processos de trabalho afetos ao 
Perfil Integrado de Governança e Gestão Pública Organizacional (iGG) ficam vinculados à Assessoria; 

§ 2º As ações sobre a competência do iGG, incluem: 

I - atualizar e desenvolver o modelo de governança publica organizacional que dá suporte às 
avaliações e orientações promovidas pelo TCU na área de governança pública organizacional; 

II - realizar levantamentos periódicos de governança pública organizacional e manter os 
resultados divulgados em plataforma de acesso público; 

III - atender a demandas de orientação acerca das fiscalizações de governança pública 
organizacional em entes jurisdicionados ao TCU e contribuir com as demais secretarias de controle externo 
do TCU e demais tribunais de contas brasileiros nessa matéria; 

IV - realizar a gestão das soluções de TI que implementam os levantamentos de governança 
pública organizacional, ou contribuir em sua gestão, quando compartilhadas; e 

V - desenvolver e manter informações e material instrucional que permitam às secretarias do 
tribunal avaliar aspectos de governança pública organizacional e os riscos decorrentes de sua ausência nas 
auditorias realizadas nos entes jurisdicionados ao TCU. 

§ 3º Os trabalhos de levantamento, construção, consolidação e aplicação do iGG serão 
realizados em cooperação com as unidades do tribunal que tratam dos temas de fiscalização de aquisições 
logísticas, fiscalização de tecnologia da informação, de fiscalização de pessoal e de macro avaliação 
governamental, sem prejuízo de serem incluídas outras unidades técnicas parceiras. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º São competências comuns a todas as subunidades, no âmbito de suas respectivas 
clientelas e áreas de atuação: 

I - propor à secretária as ações para o planejamento da unidade; 

II - gerenciar riscos, atualizar as bases de informação, encerrar e arquivar processos; 

III - guardar, controlar, adotar os procedimentos para movimentação ou desfazimento, e 
responsabilizar-se pelos materiais permanentes sob suas respectivas cargas; 

IV - mensurar as competências de liderança e gestão junto às equipes e demais gestores da 
unidade e utilizar o resultado para as respectivas ações de desenvolvimento; e 

V - realizar outras atividades que lhes forem atribuídas pela secretária. 

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

DIONE MARY DE CERQUEIRA BARBOSA 

(* Republicado por ter saído com incorreção do original no BTCU Administrativo nº 22, de 2 de fevereiro 
de 2021) 
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COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO DE INFRAESTRUTURA 
  

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA SEINFRAURBANA 1, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021 (*)  

Delega e subdelega competência aos diretores e 
assessores da Secretaria de Fiscalização de 
Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 

A SECRETÁRIA DE FISCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, no uso de suas 

atribuições regulamentares, considerando o disposto no inciso II do art. 91 da Resolução-TCU 324/2020, e 
com fundamento nas delegações de competência do Ministro Presidente, dos Ministros Relatores, do 

Secretário-Geral de Controle Externo e do Coordenador-Geral de Controle Externo de Infraestrutura, 
resolve:  

Art. 1º. Delegar competência aos assessores e aos diretores da SeinfraUrbana e, em seus 

impedimentos legais, aos respectivos substitutos, para:  

I - assinar as portarias de fiscalização referentes aos trabalhos sob sua supervisão, observando 

o limite de homens/dia (HDs) autorizados para a ação de controle constante do Plano Operacional da 
Unidade Técnica ou da proposta de fiscalização aprovada pelo Ministro Relator ou Plenário; 

II - assinar as requisições de informações para fins de produção de conhecimento;  

III - definir e autorizar os trabalhos a serem realizados fora das dependências do TCU, nos 
termos da Portaria-TCU 101/2019;  

IV - deferir pedidos de solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de prestação de 
contas a que se refere o inciso VI do art. 59 da Resolução-TCU 259/2014;  

V - analisar, quanto à forma e à existência dos conteúdos requeridos, e publicar, no Portal do 

Tribunal na internet, os relatórios de gestão das unidades jurisdicionadas que compõem a clientela da 
Unidade Técnica;  

VI - instruir e encaminhar diretamente aos Ministros Relatores os pedidos de prorrogação de 
prazo que excedam a delegação de competência por eles concedida, bem como os casos de solicitação de 
ingresso nos autos como interessado;  

VII - instruir e encaminhar diretamente aos Ministros Relatores, para fins de admissibilidade, 
sem proposta de mérito, os processos de denúncia e representação, podendo conter proposta de diligênc ia 

na instrução inicial do feito; e 

VIII - encerrar processos, nos termos do art. 33, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 
259/2014. 

Parágrafo único. As instruções a que se refere o inciso VII deste artigo deverão passar por prévia 
revisão da Assessoria. 

Art. 2º Subdelegar competência aos assessores e aos diretores e, em seus impedimentos legais, 
aos respectivos substitutos, para, observados os limites da delegação concedida, a prática dos seguintes 
atos:  

I - determinar a autuação de processos, inclusive os de caráter reservado; 
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II - encaminhar processos aos relatores ou para inclusão em sorteio específico, nos termos da 
Resolução-TCU nº 175, de 25 de maio de 2005; 

III - deferir propostas de diligências, audiências, oitivas, citações e outras medidas necessárias 

ao saneamento dos autos, consoante dispõe o art. 19 da Resolução-TCU 259/2014, bem como assinar as 
respectivas comunicações;  

IV - assinar as comunicações de deliberações do Plenário ou das Câmaras, e de despachos do 
Presidente do Tribunal ou de relator, quando incumbidos à Unidade Técnica, excetuando-se os casos 
previstos no art. 18, § 2º, da Resolução TCU 170/2004;  

V - instruir, despachar, emitir pronunciamento, inclusive de mérito, em nome da Unidade 
Técnica, e assinar as comunicações pertinentes nos processos de solicitação de certidão ou de informação 

a que se referem os incisos II, III, IV, V e VII do art. 59 da Resolução-TCU 259/2014; e 

VI - deferir pedidos de solicitação de prorrogação de prazo para atendimento de comunicações 
processuais e apresentação de razões de justificativa ou de alegações de defesa, bem como para atendimento 

de comunicações processuais. 

Parágrafo único. As instruções a que se refere o inciso III deste artigo deverão passar por prévia 

revisão da Assessoria, à exceção daquelas com proposta exclusivamente de diligência. 

Art. 3º Delegar competência aos assessores e, em seus impedimentos legais, aos respectivos 
substitutos, para, observadas as normas aplicáveis, a prática dos seguintes atos:  

I - administrar o correio eletrônico institucional da Unidade Técnica;  

II - analisar, se necessário com o apoio dos titulares das diretorias, manifestações da Ouvidoria 

do TCU e remeter resposta àquela unidade; e  

III - emitir pronunciamento e encaminhar, via Ministério Público junto ao TCU, as instruções 
de mérito que tratem exclusivamente de expedição de quitação de multa.  

Art. 4º Independentemente das competências delegadas ou subdelegadas por esta portaria, os 
pronunciamentos propostos poderão ser submetidos à avaliação da Secretária sempre que o delegatário 
entender conveniente, considerando, por exemplo, a materialidade, o risco e a relevância das questões 

envolvidas nos processos sob sua responsabilidade.  

Art. 5º Os ofícios, memorandos, despachos e pareceres emitidos com base nesta Portaria 

deverão fazer-lhe remissão expressa, assim como às portarias de delegação do Presidente do Tribunal, dos 
Ministros Relatores e das demais autoridades delegantes, quando se tratar de subdelegação de competência.  

Art. 6º Fica revogada a Portaria-SeinfraUrbana 2, de 8 de julho de 2019.  

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
KEYLA ARAÚJO BOAVENTURA 

Secretária 

(* Republicada por ter saído com incorreção no BTCU Administrativo nº 23, de 3/2/2021) 
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-SEGEDAM Nº 8, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021 

Divulga os feriados locais civis e religiosos em que as 
unidades da Secretaria do TCU sediadas nos estados 

suspenderão seus trabalhos no exercício de 2021. 

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO, no uso da competência que lhe é delegada pelo art. 2º, § 1º, da Portaria-TCU nº 14, de 11 de 

janeiro de 2021, resolve: 

Art. 1º Ficam divulgados os feriados locais civis e religiosos em que as unidades da Secretaria 

do TCU sediadas nos estados suspenderão seus trabalhos, conforme Anexo Único desta Portaria. 

Art. 2º A instituição de um novo feriado local, observado o disposto no art. 2º da Portaria-TCU 
nº 14 de 11/01/2021, ocorrida posteriormente à data de edição desta Portaria, deverá ser comunicada pelo 

respectivo dirigente à Secretaria-Geral Adjunta de Administração (Adgedam), por meio de envio de 
formulário próprio para o endereço sepublic@tcu.gov.br. 

Parágrafo único. Fica o Secretário-Geral Adjunto de Administração autorizado a atualizar o 
Anexo a esta Portaria. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CLAUDIA GONÇALVES MANCEBO 
Secretária-Geral de Administração 
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ANEXO ÚNICO DA PORTARIA-SEGEDAM Nº 8, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021 

RELAÇÃO DOS FERIADOS LOCAIS CIVIS E RELIGIOSOS DAS UNIDADES NOS ESTADOS 

UNIDADE DATA FERIADO 
Acre 15/06/2021, terça-feira Data magna do Estado 

Alagoas 

24/06/2021, quinta-feira Dia de São João 

27/08/2021, sexta-feira Dia de Nossa Senhora dos Prazeres 
16/09/2021, quinta-feira Data magna do Estado 

08/12/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Conceição 

Amapá 

19/03/2021, sexta-feira Dia de São José 

13/09/2021, segunda-feira Data magna do Estado 
08/12/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Conceição  

Amazonas 
05/09/2021, domingo Data magna do Estado 

08/12/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Conceição 

Bahia 

24/06/2021, quinta-feira Dia de São João 

02/07/2021, sexta-feira Data magna do Estado 
08/12/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Conceição 

Ceará 
19/03/2021, sexta-feira Dia de São José 
25/03/2021, quinta-feira Data magna do Estado 
15/08/2021, domingo Dia de Nossa Senhora da Assunção 

Espírito Santo 
12/04/2021, segunda-feira Dia de Nossa Senhora da Penha e Data Magna do Estado 
08/09/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Vitória 

Goiás 
24/05/2021, segunda-feira Dia de Nossa Senhora Auxiliadora 
24/10/2021, domingo Data magna do Estado 

Maranhão 

29/06/2021, terça-feira Dia de São Pedro 

28/07/2021, quarta-feira Data magna do Estado 
08/09/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Natividade 

08/12/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Conceição 

Mato Grosso 

08/04/2021, quinta-feira Dia do Senhor Bom Jesus 

09/05/2021, domingo Data magna do Estado 
08/12/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Conceição  

Mato Grosso do Sul 
13/06/2021, domingo Dia de Santo Antônio 

11/10/2021, segunda-feira Data magna do Estado 

Minas Gerais 

21/04/2021, quarta-feira Data Magna do Estado 

15/08/2021, domingo Dia da Assunção de Nossa Senhora 
08/12/2021, quarta-feira Dia da Imaculada Conceição 

Pará 
15/08/2021, domingo Data magna do Estado 

08/12/2021, quarta-feira Nossa Senhora da Conceição 

Paraíba 

24/06/2021, quinta-feira Dia de São João 

05/08/2021, quinta-feira Data magna do Estado 
08/12/2021, quarta-feira Dia da Imaculada Conceição 

Paraná 08/09/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais 

Pernambuco 

06/03/2021, sábado Data magna do Estado 
24/06/2021, quinta-feira Dia de São João 

16/07/2021, sexta-feira Dia de Nossa Senhora do Carmo 
08/12/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Conceição 

Piauí 
19/10/2021, terça-feira Data magna do Estado 
08/12/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Conceição 

Rio de Janeiro 
20/01/2021, quarta-feira Data magna do Estado 
23/04/2021, sexta-feira Dia de São Jorge 

Rio Grande do Norte 
06/01/2021, quarta-feira Dia de Santos Reis 

21/11/2021, domingo Dia de Nossa Senhora da Apresentação 

Rio Grande do Sul 
02/02/2021, terça-feira Dia de Nossa Senhora dos Navegantes 

20/09/2021, segunda-feira Data magna do Estado 

Rondônia 

04/01/2021, segunda-feira Data magna do Estado 
24/01/2021, domingo Dia de São Francisco de Sales 

24/05/2021, segunda-feira Dia de Nossa Senhora Auxiliadora 
02/10/2021, sábado Dia de Santa Terezinha do Menino Jesus 

Roraima 
20/01/2021, quarta-feira Dia de São Sebastião 
05/10/2021, terça-feira Data magna do Estado 

08/12/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora do Carmo 

Santa Catarina 
23/03/2021, terça-feira Dia da emancipação política 
11/08/2021, quarta-feira Data magna do Estado 

São Paulo 09/07/2021, sexta-feira Data magna do Estado 

Sergipe 

24/06/2021, quinta-feira Dia de São João 

08/07/2021, quinta-feira Data magna do Estado 
08/12/2021, quarta-feira Dia de Nossa Senhora da Conceição 

Tocantins 
19/03/2021, sexta-feira Dia de São José 

05/10/2021, terça-feira Data Magna do Estado 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67082560.



BTCU Administrativo | Ano 54 | n° 24 | Quinta-feira, 04/02/2021 9

SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

- Autorização - 

FUNDAMENTO LEGAL: arts. 73 e 74 da Lei nº 8.112/1990; art. 1º e art. 4º, inciso I da 

Resolução-TCU nº 204/2007, bem como o § 2º do art. 4º; § 2º do art. 8º da Portaria-TCU nº 138/2008; e 
inciso IX do art. 1º da Portaria-Segedam nº 2, de 5 de janeiro de 2021. 

AUTORIZANDO, no processo de interesse da Secretaria do TCU no Estado do Acre - Sec-AC, 

a prestação de serviço extraordinário pelo servidor Leomar Lustosa de Oliveira, matrícula 3415-0, nos dias 
13, 15, 16 e 17/02/2021, das 8 às 18h. 

(TC 005.281/2021) 

MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE 
Secretário-Geral Adjunto de Administração 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
  

DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 
  

PORTARIAS 

 

PORTARIA-DILPE Nº 105, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o disposto nos incisos III e IV do Art. 2º da Portaria nº 8, de 
5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 

Art. 1º Designar RENATA YUCO KANEMOTO, matrícula 11109-0, AUFC, para exercer a 
função de confiança de Auxiliar de Gabinete, código FC-1, no(a) Gabinete do Ministro WALTON 
ALENCAR RODRIGUES. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 

(Publicado no DOU Edição nº 24 de 04/02/2021, Seção 2, p. 46) 

 

PORTARIA-DILPE Nº 106, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021. 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
no uso da atribuição que lhe confere o disposto nos incisos III e IV do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de 

janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve: 
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Art. 1º Designar EDUARDO ROMÃO RODOVALHO, matrícula 5049-0, AUFC, para exercer 
a função de confiança de Assessor, código FC-3, no Gabinete de Apoio Estratégico. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CRÍSCIE LIZITALÔBO SILVEIRA 
Diretora 

(Publicado no DOU Edição nº 24 de 04/02/2021, Seção 2, p. 46) 

 

PORTARIA-DILPE Nº 107, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 
deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR ALEXANDRE ROBSON REGINALDO OLIVEIRA, matrícula 8180-9, AUFC, 
para substituir, no(a) Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública, o(a) 
Secretário PAULO VINÍCIUS MENEZES DA SILVEIRA, matrícula 4594-2, no período de 4/2/2021 a 
11/2/2021, em virtude do afastamento legal deste(a) e impedimento do seu substituto eventual. 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

 

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
- Reformulação - 

REFORMULO, em parte, conforme subdelegação de competência constante da Portaria-Segep 
nº 8/2021, no processo de interesse do servidor WALDO GOMES PEDROSA / AUFC / 7617-1, o despacho 
do então Diretor da DILPE, publicado no BTCU nº 41/2009, para que considere a averbação de tempo de 
contribuição conforme o quadro abaixo, na forma proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e 
Direitos - SCV. 

Em 02 de fevereiro de 2021 

DENOMINAÇÃO NATUREZA PERÍODO TOTAL FUNDAMENTO LEGAL FINALIDADE 

Secretaria de Estado de 
Governo do Distrito Federal 

Serviço Público 
Distrital - Cargo em 

comissão 

13/3/1995 a 
24/2/1998 

1.080 
dias 

Art. 103, inciso I, da Lei 
nº 8.112/1990 c/c Decisão TCU 

nº 308/1995-P 

Aposentadoria e 
disponibilidade Serviço Público 

Distrital - Lei 
nº 8.112/1990 

25/2/1998 a 
17/11/2004 

2.458 
dias 

Art. 103, inciso I, da Lei 
nº 8.112/90 

10/1/2005 a 
18/11/2007 

1.043 
dias 

15/12/2007 a 
23/1/2008 

40 dias 

  

(TC-019.528/2009-7) 

CRÍSCIE LIZITA LOBO SILVEIRA 
Diretora
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

- Designação de substituto eventual - 

Em 3 de fevereiro de 2021 

A DIRETORA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
disposto no inciso V do Art. 2º da Portaria nº 8, de 5 de janeiro de 2021, da Secretaria de Gestão de Pessoas 

deste Tribunal, resolve: 

DESIGNAR EDUARDO ROMÃO RODOVALHO, matrícula 5049-0, para substituir, no(a) 
Gabinete de Apoio Estratégico, o(a) Chefe de Gabinete, código FC-5, JANAINA CAMARGO ROSAL, 

matrícula 3387-1, nos seus afastamentos eventuais a partir de 8/2/2021. 

(Número de controle: 2463) 

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA 
Diretora da Dilpe 

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS 
  

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 03 de fevereiro de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei 
nº 9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de 

competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença 

para capacitação. 

NOME/CARGO/MATRÍCULA 
PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 
PARCELA QUINQUÊNIO 

PERÍODO 

AQUISITIVO  

MARIA RAQUEL VIEIRA / TEFC / 3373-1 / 
SEPROC/SEGECEX 

11/02/2021 a 
16/03/2021 

2ª 4º 
20/03/2011 a 
17/03/2016 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Competências Comportamentais: conceitos básicos/ISC, Ágil no Contexto do Serviço/EVG/ENAP, 

Sustentabilidade na Administração Pública/ISC.  
  

(Solicitação Cesp nº 21911) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  
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LICENÇA CAPACITAÇÃO 

- Concessão - 

Em 03 de fevereiro de 2021 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei 
nº 9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de 

competência constante da Portaria-Dilpe nº 13/2021. 

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença 
para capacitação. 

NOME/CARGO/MATRÍCULA 
PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 
PARCELA QUINQUÊNIO 

PERÍODO 

AQUISITIVO  

WESLEY NEWTON MARTINS FRANCO / TEFC / 6261-8 / 

SECOF/SEGEDAM  

22/02/2021 a 

23/03/2021 
1ª 3º 

16/12/2013 a 

14/12/2018 

CURSO/INSTITUIÇÃO: Curso Básico de Licitações - Enfrentando (e vencendo) tabus/Enap.  
  

(Solicitação Cesp nº 21891) 

VANDIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA 
Chefe do SCV  
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